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و  نیانسول یها و هورمون ضهیاثر ترامادول بر بافت ب یبررس

 نیشده با استرپتوزوتوس یابتیسالم و د یها تستوسترون در موش
، 4یتوزنده جان نیحس ری، ام3محمد افشار اردالن ،*2ی، سحر ملزم1زاده فرزانه کاظم

 2ییآشنا نیحسریام

 .رانیواحد شاهرود، شاهرود، ا یاسالم ، دانشگاه آزادیپرستار دانشكده ،یگروه پرستار یمرب .1

 .رانیواحد شاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشكده علوم پزشك ،یشگاهیگروه علوم آزما یمرب .2

 .رانیتهران، ا ران،یا یاسالم یارتش جمهور یدانشگاه علوم پزشك ،یدانشكده پزشك ،یپزشك یگروه داخل اریاستاد .3

 .رانیواحد شاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یو مهندس یدانشكده فن ،یتوپزشكپر یگروه مهندس یکارشناس .4

 06/12/1398  تاریخ پذیرش:  11/09/1398تاریخ دریافت: 
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از  تر یو قو نیاز مورف تر فیضع ییو داروبوده  یمصنوع یها دیاپوئ ایمسكن مخدر  یترامادول از دسته داروها مقدمه:

های سالم و دیابتی  . مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ترامادول بر بافت بیضه در موشباشد یم وفننیبروفن و استام

 شده با استرپتوزوتوسین انجام شد. 

سر موش  60در این مطالعه . در دانشگاه آزاد واحد دامغان انجام شد 1397این مطالعه تجربی در سال  کار: روش

( تقسیم شدند. گروه کنترل همزمان 4و  3تجربی  2و  1وه )کنترل، شاهد، تجربی گر 6صحرایی رت نر نژاد ویستار به 

صورت درون صفاقی با توجه به وزن دریافت کردند.  منظور حفظ تعادل بدن، بافرسیترات به ها به با دیابتی شدن سایر گروه

گرم بر کیلوگرم دیابتی شده، گروه  میلی 55گروه )شاهد( دیابتی، از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 

روش گاواژ دریافت کردند. در ابتدای هفته  هفته ترامادول را به 5مدت  ماه دیابتی شدن، به 2پس از  4و  3 ،2، 1تجربی 

ها مورد  های بیوشیمیایی و هورمونی خون و همچنین مقاطع بیضه عمل آمد و فاکتور گیری به ها خون پنجم از نمونه

( 21)نسخه  SPSSافزار آماری  نرم زبا استفاده اها  کروسكوپی و هسیتولوژیک قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهارزیابی ما

 شد. دار در نظر گرفته  معنی 05/0کمتر از  pانجام شد. میزان آزمون توکی  طرفه و پس آنالیز واریانس یک و

( و p=032/0(، سرتولی )p=03/0ی اسپرماتوگونی )ها داری در سلول در گروه شاهد )دیابتی( کاهش معنی ها: یافته

 2و  1های تجربی  مشاهده شد. همچنین در گروه 2و  1های تجربی  نسبت به گروه کنترل و گروه (p=022/0)اسپرماتید 

 4و  3های تجربی  ( نسبت به گروه کنترل مشاهده شد و در گروهp=051/0های اسپرماتید ) داری در سلول کاهش معنی

همچنین در گروه شاهد  .( مشاهده گردیدp=02/0های سرتولی ) داری در سلول ها کاهش معنی بت به سایر گروهنیز نس

در گروه  شد.ها مشاهده  دار نسبت به سایر گروه ( کاهش معنیp=001/0) ( و تستوسترونp=001/0) در میزان انسولین

نسبت به گروه  یدار ( کاهش معنیp=041/0) میزان هورمون تستوسترون ،یل مصرف ترامادوللبه د 2و  1تجربی 

نسبت به گروه ی دار ( کاهش معنیp=01/0) نیز میزان هورمون تستوسترون 4و  3های تجربی  هو در گرو کنترل داشت

 .دشهای تجربی مشاهده ن در میزان هورمون انسولین در گروهی دار به شاهد داشت و تغییر معنی

هم   های مشخص باعث بر های سالم و دیابتی با دوز روزه ترامادول در موش 35مصرف روزانه خوراکی  گیری: نتیجه

که هرچه دوز دارو افزایش  طوری هب ؛دهد زدن تعادل هورمون تستوسترون خون شده و فرآیند اسپرماتوژنز را کاهش می

 آسیب بافتی و هورمونی نیز افزایش یافت.  ،یافت

 های سرتولی دیابت، سلولای، ترامادول،  آسیب بیضه کلمات کلیدی:
 

                                                
پست  ؛023-32390830: تلفن. رانیواحد شاهرود، شاهرود، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشكده علوم پزشك ؛یملزم سحر ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 saharmolzemi@yahoo.com الكترونیك:
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 مقدمه
بیماری دیابت در حال حاضر عامل مهمی در ناتوانی و 

را  توجهی بستری شدن بیماران بوده و فشار مالی قابل

. ناتوانی جنسی بقاء نسل (1) کند به جامعه تحمیل می

روابط  یروبر  یماریب نیاالشعاع قرار داده و  را تحت

از  یاریکه بس ییتا جا داشته؛ ریثأت زیافراد ن یجنس

 یشان ناراض از رابطه یابتیافراد د یجنس ایکشر

هر دو جنس را  ییاختالل روابط زناشو هستند. معموالً

 شتریب نهیزم نیدر ا مردان تیاما شكا کند، یم ریدرگ

 یجنس کیشر یبه شكل مطلوب توانند یاست و آنها نم

ختالل باعث ا له معموالًأمس نیا. (2) کنند ءخود را ارضا

ان دچار ظشو نعو شود یم مردان یدر عملكرد جنس

 نی. همچنرسند یبه ارگاسم م رید ای شده ومشكل 

مردان به  ریسال زودتر از سا 10-15 یابتیمردان د

 ابت،یمبتال به د مردان. شوند یدچار م یجنس یناتوان

ممكن است  ،یجنس یبه ناتوان ءعالوه بر احتمال ابتال

علت کاهش هورمون ی به گرید یجنس تبه اختالال

 ،یزودانزال ،یرونیپ یماریب لیاز قب سترونتستو

 زین یجنس یلیم یبرگشت انزال به عقب و ب ،یرانزالید

 شرفتیعوارض به پ نیاز ا ی. بخش(3) مبتال شوند

 ییداروهابه عوارض  زین گرید یو بخش ابتید یماریب

 ابتیکنترل عوارض د یبرا ماریمربوط است که ب

. از جمله داروهای مورد استفاده در کند یمصرف م

مردان سالم و دیابتی برای بهبود مشكالت جنسی، 

 (.4) مصرف ترامادول است

علت استفاده از این دارو در این تحقیق این است که 

برای افزایش کیفیت رابطه جنسی و  مردانبسیاری از 

 که افرادی و دیرانزالی و گاهاً افزایش مدت زمان رابطه

کاری  یت و کار سنگین دارند و مجبور به شبفعال

هستند، برای رفع خستگی و سرحال بودن از این دارو 

بیمارانی که برای تسكین و همچنین  کنند استفاده می

 ،اند دردشان به تجویز پزشک از این دارو استفاده کرده

افرادی د و یا بعد از مدتی خودسرانه مصرف را ادامه دادن

برای کاهش  ،معتاد هستند مواد اعتیادآورکه به دیگر 

عالئم ترک و یا جایگزین کردن ماده مصرفی خود از 

 .کنند این شبه مخدر استفاده می

 یک و اوپیوئیدی ددردض خانواده دارویی از ترامادول

 یک دارو باشد. این سنتتیک مصنوعی کدئین می آنالوگ

 مشابه شیمیایی نظر از ولی است، مرکزی اثر با ضددرد

 1/0 ترامادول دردی  ضد نیست. اثر تریاک ترکیبات با

 با برابر آن ضددردی میزان اثر است، البته مرفین اثر

 (.1است ) شده گزارش )مپریدین( پتدین

 عوارض فقدان قبیل از دارو مزایای این به جهتو با

 داروهای به مربوط وجود عوارض عدم جانبی،

 مدیریت درد برای کاربرد استروئیدی، غیر التهاب ضد

 اعمال در دورالاپی صورت به مصرف جراحی و از قبل

 شود. زیادی می استفاده آن از موارد، و دیگر ارتوپدی

شدید  نسبتاً و طمتوس دردهای برای کاهش این دارو

 (.2دارد ) نیز کاربرد

های  لكول اصلی دارو به گیرندهوبا اتصال مترامادول 

 را نفرین و سروتونین مواپیوئیدی، بازجذب نوراپی

صورت راسمیک  و بهکند  میصورت ضعیف مهار  به

صورت  شود. ترامادول به طور کامل جذب می تقریباً به

جذب و شده وسیع پس از مصرف خوراکی متابولیزه 

دارو سریع و تقریباً کامل است، ولی فراهمی زیستی آن 

طور عمده از طریق کبد متابولیزه و  باشد. به % می75

صورت  به %60% تغییر نیافته و 30وسیله کلیه ) به

 .(2) شود متابولیت( دفع می

به بررسی اثر سمیت  (2005آتیكی و همكاران )

یان داشتند که ترامادول بر کلیه و کبد پرداخته و ب

 مصرف درازمدت ترامادول سبب تغییرات

 یها سلول ونیزاسیواکوئول یاصل کیستوپاتولوژیه

 یها افتهی. شود می ترامادول و نیمورف گروه در یتوبول

 ،یدیپیل ونیداسیپراکس شیافزا خطر به اشاره با آنها

 از مدت یطوالن استفاده لیدل به یویکل بیآس و یکبد

 اگرچه باشد. می نیمورف خصوص به مخدر، یداروها

 یسم اثرات اما ،باشند می ثرؤم درد تیریمد در مخدرها

(. 5گذارند ) جا می های متفاوت بدن به در قسمت را خود

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ترامادول بر بافت بیضه 

های سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین  در موش

بین مردان سالم و  )که مصرف خودسرانه این دارو در

 دیابتی افزایش یافته است( انجام شد. 

  

http://axonclinic.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1/
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 کار روش
در دانشگاه آزاد واحد  1397در سال  یمطالعه تجرب نیا

سر موش صحرایی  60در این مطالعه  .دامغان انجام شد

در  نیانگیم سهیبا استفاده از فرمول مقا نر از نژاد ویستار

 05/0ول برابر با نوع ا یدو نمونه و با در نظر گرفتن خطا

 (2013بهرامی و همكاران ) و بر اساس مقاله% 80و توان 

حجم نمونه محاسبه شد و  جداگانه ری)بر اساس هر متغ

اساس  بر بیترت در هر گروه به ازیحجم نمونه مورد ن

 قطر ضه،یوزن ب د،یاسپرمات ت،یاسپرماتوس ،یاسپرماتوگون

 3و  5و  10 و 8و  8 و 1برابر با  یقطر داخل ،یخارج

 ستیبا یگروه م چند سهیعلت وجود مقا برآورد شد( به

در  ییدوتا ساتیدر مقا ازیحجم نمونه مورد ن ممیماکز

در هر  ازیحجم نمونه مورد ن نیبنابرا ،نظر گرفته شود

 6 جودنمونه در نظر گرفته شد و با و 10گروه برابر با 

 .(4) ورد شدآنمونه بر 60گروه، حجم نمونه کل برابر با 

 1397گرم در سال  200-220ها با محدوده وزنی  موش

و  1شاهد )دیابتی( و تجربی  گروه کنترل، 6انتخاب و به 

 100های  کننده دارو با دوز های سالم و دریافت )موش 2

های  )موش 4و  3گرم بر کیلوگرم( و تجربی  میلی 50و 

 50و  100های  کننده دارو با دوز دیابتی و دریافت

تقسیم شدند. گروه کنترل همزمان  بر کیلوگرم( گرم میلی

منظور حفظ تعادل بدن،  ها به با دیابتی شدن سایر گروه

صورت درون صفاقی با توجه به وزن  بافرسیترات را به

دریافت کردند. گروه دیابتی از طریق تزریق درون صفاقی 

استرپتوزوتوسین )محصول شرکت سیگما با کد علمی 

S0130دیابتی شده و گرم بر کیلوگرم  لیمی 55 ( با دوز

ساعت بعد از  72ای دیابت، قخون برای ال سنجش قند

و با استفاده از  1(STZبار استرپتوزوتوسین ) یک تزریق

صفر و  خون سیاهرگ دمی، به کمک دستگاه کلوگوکارد

 250 های با قندخون باالتر از موش و یک انجام شد

رفته شدند. پس از دیابتی در نظر گ لیتر گرم بر دسی میلی

گرم بر  میلی 50) 3گروه تجربی  ماه از دیابتی شدن 2

گرم بر  میلی 100) 4( و گروه تجربی ترامادولکیلوگرم 

روش گاواژ دریافت  هفته به 5مدت  (، بهترامادولکیلوگرم 

-24های تمیز با درجه حرارت  ها در قفس کردند. موش

 12ور، ساعت ن 12گراد و سیكل نوری  درجه سانتی 22

                                                
1 -Sterptozotosin(S0130) 

در آزمایشگاه  %40-60ساعت تاریكی و رطوبت نسبی 

حقوق  تیبر اساس استاندارد رعادانشگاه آزاد دامغان، 

در مورد  یاخالق پزشك تهیکار کم دستور و توانایح

دانشگاه علوم  یشگاهیآزما توانایح استفاده و مراقبت از

 شدند. ینگهدار رانیا یپزشك

شی توسط کتامین و در ابتدای هفته پنجم پس از بیهو

گیری مستقیم از قلب  ها خون ، از نمونه(6) زایلزین

عمل آمد و فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی خون و  به

مشاهدات ماکروسكوپی اعم از وزن، قطر، طول و حجم 

ها برای  بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت و مقاطع بیضه

داده % قرار 10انجام آزمایشات هسیتولوژیک در فرمالین 

 شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. 

گرم  001/0برای بررسی وزن بیضه از ترازوی با دقت 

استفاده شد. طول و قطر بیضه نیز با استفاده از کولیس و 

 گیری شد. حجم بیضه نیز با کمک استوانه مدرج اندازه

سمینیفروس با استفاده از روش سینگ توبول  قطر

طور تصادفی در هر برش  توبول به 25 .گیری شد اندازه

گیری  عرضی بیضه انتخاب و میانگین قطر توبولی با اندازه

قطر کوچک و بزرگ هر توبول با استفاده از یک 

میكرومتر کالیبره شده و متصل به چشمی میكروسكوپ 

های اسپرماتوژنز در  گردید. برای بررسی سلولمحاسبه 

 1و  2های  توسیتتعداد اسپرماهمان تعداد توبول نیز 

، تعداد دستجات اسپرمی لومینال و ضخامت اسپرماتید

 غشاء پایه مورد بررسی قرار گرفت.

فیلد  توبول در هر 25، های سرتولی شمارش سلولجهت 

در هر برش عرضی بیضه انتخاب و سپس در زیر و 

 .های سرتولی شمارش شد میكروسكوپ تعداد سلول

 .یدمیانگین این تعداد برای هر گروه محاسبه گرد
 

 
L: Length (Large Diameter) 

B: Breadth (Small Diameter 
 روش آنالیز هورمون تستوسترون: 

 Gamma-Bبخش تستوسترون در سرم با پالسما با 

Testesteron kit  )محصول شرکت زیست شیمی(

بادی مضاعف،  با آنتی رادیوایمنواسی . شیوهگرفتانجام 

ترتیب  کیت بهباشد. در این  اساس کار این کیت می

 T-1دار ) مقادیر مشخص از نمونه، تستوسترون نشان

 ( و آنتی سرم تستوسترون به هم افزوده شدند.125



 

 


 

ضه
 بی

ب
سی

و آ
ل 

دو
ما

را
ت

 
ی

ا
 

 

57 

پس از انكوباسیون درجه حرارت معمولی نمونه انكوبه 

گردد تا رسوب جدا شود. تعداد  شده و بعد سانتریفوژ می

وسیله تستوسترون  سرم به های اشغال شده آنتی جایگاه

دار، با غلظت تستوسترون نمونه رابطه عكس دارد.  نشان

های استاندارد،  شمارشگرهای گاما و مقایسه نتایج با سرم

 کند. غلظت تستوسترون را مشخص می

جهت آنالیز هورمون انسولین، بعد از جدا کردن سرم 

شیمی،  خون از محتویات خونی توسط کیت زیست

 انسولین خون مورد سنجش قرار گرفت. 

نالیز گلوکز خون، بعد از جدا کردن سرم خون از جهت آ

محتویات خونی توسط کیت پارس آزمون، گلوکز خون 

منظور اطمینان از قندخون  مورد سنجش قرار گرفت. به

ها یک روز در میان با دستگاه گلوکوکارد صفر  باالی گروه

گیری تا پایان طول درمان  یک از سیاهرگ دمی خون

 شد. انجام می

افزار آماری  نرم زبا استفاده ا س از گردآوریها پ داده

SPSS  ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.21)نسخه 

ها از آنالیز واریانس  مقایسه میانگین بین گروه جهت

 ،شد مشاهدهداری  طرفه و در مواردی که پاسخ معنی یک

آزمون توکی برای یافتن جایگاه اختالف استفاده  از پس

 شد.دار در نظر گرفته  معنی 05/0ز کمتر ا p. میزان شد
  

 ها یافته
عوارض متعدد ناشی از دیابت شامل:  حیوانات دیابتی به

 پرخوری، پرنوشی و اسهال مبتال شدند. 

الیه آلبوژینه پوشیده و  با شاهدبافت بیضه در گروه 

 .توبول سمینیفروس مشاهده شدندی های سلول مجموعه

تخریب شده و کاهش در گروه دیابتی ی افتهای بساختار

ساز نسبت به  اسپرم های سلولی قابل توجهی در مجموعه

در گروه ی بافت های و ساختارمشاهده گردید  گروه کنترل

گرم بر  میلی 100و  50ترامادول با دوز با  2و  1تجربی 

داری یافت  کیلوگرم نسبت به گروه کنترل کاهش معنی

(051/0=p 1( )جدول).  

 

   طرفه واریانس یكهای تجربی با کمك آزمون  در بین گروه کنترل، شاهد و گروه در افتیمقایسه ب -1جدول 

 گروه

 4تجربی  3 تجربی 2 تجربی 1 تجربی )دیابتی( شاهد کنترل متغیر

 اسپرماتوگونی

 )تعداد(
9/2±69 

10/2±2/59** 

0033/0=p 

20/2±2/61* 

042/0=p 

1/2±59** 

002/0=p 

76/1±19/55* 

049/0=p 

04/2±1/53* 

039/0= p 

 اسپرماتوسیت

 )تعداد(
8/2±1/78 

88/3±1/70** 
002/0=p 

58/3±1/70* 
04/0=p 

1/3±63** 
01/0=p 

15/5±3/65* 

044/0= p 
85/2±8/60* 

044/0= p 

 2/190±29/10 )تعداد( اسپرماتید
3/6±155** 

022/0=p 

170±7/6* 

035/0=p 

2/5±160** 

012/0=p 

87/8±62/141** 

01/0= p 

04/4±21/136*** 

001/0= p 

 های سرتولیسلول

 )تعداد(
9/1±2/22 

76/0±1/14** 
032/0=p 

76/0±0/5** 
001/0=p 

1/1±4/7*** 
001/0=p 

42/1±5/4** 

002/0= p 
21/3±2** 

004/0= p 

ی ضخامت غشا

 متر( )میلی پایه
9/0±3 

35/0±0/1* 

02/0=p 

35/0±0/4* 

048/0=p 

1/0±1/3** 

009/0=p 

23/0±9/2* 

049/0= p 

4/0±4/2* 

05/0= p 

  ***p<001/0و  **p* ،01/0>p<05/0های دامنه  
 

 

و  3های تجربی  در گروههای اسپرماتوژنیک  تعداد سلول

و  (p=022/0داشت )کاهش  )دیابتی( نسبت به شاهد 4

گروه اسپرماتوژنیک در  های تعداد سلولدر مجموع 

داری  معنی کاهش ها سایر گروه نسبت به 4و  3 تجربی

  (.1 )تصویر( p=022/0)یافت 

http://barsadic.com/W.aspx?fid=420364
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ساز و سلول سرتولی را در  لوله اسپرم - Aهستند. X40نمایی  ساز با بزرگ های اسپرم دهنده لوله نشان A ،B ،C ،D ،E ،F -1شكل 

های سرتولی را  های زایند و سلول ی بینابینی و کاهش سلولساز، افزایش فضا چروکیده شدن لوله اسپرم -Bدهد . گروه شاهد نشان می

های  کاهش قطر لوله -Cو  Dساز  های اسپرم ساز و کاهش سلول های اسپرم کاهش قطر لوله Fو  Eدهد.  در گروه دیابتی نشان می

 دهد. نشان می 2و  1تجربی های سرتولی و افزایش چشمگیر فضای بینابینی نسبت به دیابتی را در گروه  ساز و کاهش سلول اسپرم
 

و وزن  ضهیو قطر ب ضهیو طول ب ضهیحجم ب سهیمقا

ی در تجرب یها گروه کنترل، شاهد و گروه نیدر ب ضهیب

نیز کاهش هورمون  3ارائه شده است. در جدول  2جدول 

های  ( و گروهp=052/0تستوسترون در گروه شاهد )

دیابتی نسبت به کنترل مشاهده تجربی اعم از سالم و 

بیشتر  4و  3های تجربی  گردید. هرچه دوز دارو در گروه

دار در حد  شد، در میزان تستوسترون کاهش معنی

02/0=p  .نسبت به گروه شاهد )دیابتی( مشاهده گردید

( p=001/0همچنین در گروه شاهد در میزان انسولین )

هده گردید و ها مشا داری نسبت به سایر گروه کاهش معنی

های  داری در میزان هورمون انسولین در گروه تغییر معنی

 .تجربی مشاهده نشد
 

 های تجربی  مقایسه حجم بیضه و طول بیضه و قطر بیضه و وزن بیضه در بین گروه کنترل، شاهد و گروه -2جدول 

 گروه

 متغیر 
 4تجربی  3تجربی  2 تجربی 1 تجربی )دیابتی( شاهد کنترل

 9/1±02/0 )گرم( وزن بیضه
048/0±4/1* 

02/0=p 
03/0±6/1* 

024/0=p 

01/0±5/1* 
052/0=p 

04/0±2/1* 
047/0=p 

03/0±98/0** 
01/0=p 

قطر بیضه )میلی

 متر(
04/0±1/1 

053/0±98/0* 

048/0=p 

033/0±99/0* 

042/0=p 

02/0±97/0* 

046/0=p 

058/0±8/0* 

044/0=p 

04/0±7/0** 

001/0=p 

طول بیضه )میلی

 متر(
06/0±4/2 

07/0±5/1*
 

012/0=p 

09/0±1/2* 

042/0=p 

04/0±8/1* 

05/0=p 

04/0±2/1* 

047/0=p 

01/0±1** 

05/0=p 

بیضه  حجم

 متر مكعب()سانتی
15/0±2 

08/0±02/1* 

031/0=p 

1/0±8/1* 

031/0=p 

08/0±4/1* 

032/0=p 

14/0±98/0* 

036/0=p 

09/0±96/0** 

05/0=p 

  ***p<001/0و  **p* ،01/0>p<05/0های دامنه 
 

  های تجربی های شاهد و گروه ، تستوسترون خون در بین گروه های انسولین مقایسه میزان هورمون -3جدول 

 گروه

 متغیر
 4تجربی  3تجربی  3تجربی  2تجربی  )دیابتی( شاهد کنترل

)نانوگرم/  تستوسترون

 لیتر( دسی
59/0±6/4 05/0±50/0***

 
49/0±7/3* 

031/0=p 
40/0±1/3* 

031/0=p 
060/0±32/0** 

02/0=p 

01/0±22/0** 
011/0=p 

 انسولین

 لیتر( گرم/دسی )میلی
41/0±16/5 

073/0±21/0*** 

001/0=p 

41/0±96/4 

1/0=p 

41/0±88/4 

14/0=p 

026/0±19/0 

12/0=p 

06/0±19/0 

11/0=p 
 

  ***p* ،01/0>p** ،001/0>p<05/0های دامنه

C 
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 بحث
 یجنس یناتوان به یبه علل مختلف ابتیمردان مبتال به د

عروق و  یتنگ ،یطیاعصاب مح یری. درگشوند یدچار م

ها موسوم به  رگ یپوشش داخل یاختالل عملكرد ژهیو هب

مرد  یدر نعوظ اندام تناسل یا که نقش عمده ومیاندوتل

 ها هیمزمن کل ییخون و نارسا یپرفشار کند، یم فایا

 یاختالالت جنس دیبه بروز و تشد یهمگ ،ابتیاز د یناش

بهبود  یبرا یاستراتژ نیاول. (7) دنانجام یدر مردان م

و استراتژی دوم،  کنترل قندخون است ،یارتباط جنس

مصرف داروهای مؤثر در افزایش قدرت جنسی است که 

بغلط استفاده از ترامادول برای افزایش مدت رابطه 

 .(3) جنسی و کیفت آن است

 با. است یاوپیوئید درد ضد دارویی خانواده از ترامادول

 جانبی، عوارض فقدان قبیل از دارو این مزایای به توجه

 التهاب ضد داروهای به مربوط عوارض وجود عدم

 جراحی از قبل درد مدیریت برای کاربرد غیراستروئیدی،

 دیگر و ارتوپدی اعمال در اپیدورال صورت به کاربرد و

 توصیه حیوانی های مدل و انسان در آن مصرف موارد،

و علت استفاده از مدل حیوانی نیز در این  تاس شده

تحقیق این است که نمونه موش صحرایی رت ساختار 

 . (8، 6)بدنی شبیه انسان داشته است 

های  در مطالعه حاضر بر اساس نتایج آزمایش

مدت ترامادول به   ایمونوسیتوشیمی، مصرف طوالنی

های  دار آسیب حیوانات دیابتی، موجب افزایش معنی

های ماکروسكوپی و میكروسكوپی  ای اعم از بررسی بیضه

های دیابتی و سالم  ( در مقایسه با موش2و  1)جدول 

 بدون هیچ تیماری شد.

ترامادول در بین معتادین برای کاهش درد و خماری و 

شود و کیفیت آن  افزایش طول رابطه جنسی مصرف می

بین مردان سالم و  ی زیرعملكرد های سمیمكاندلیل  به

. است گونه دو به ترامادولمكانیسم  ابتی رواج دارد.دی

( اکیتر مشتقات) دئیویاوپ یداروها گرید مانند نكهیا اول

 تیخاص البته. است( μ) مو یها رندهیگ ستیآگون

 فیضع اریبس «مو» یها رندهیگ به ترامادول یچسبندگ

 به نسبت ترامادول لیدسمت-او شده زهیمتابول ماده. است

 یها رندهیگ به یشتریب یچسبندگ تیخاص مادر عنصر

 جا به خود از یتر یقو یمخدر تیخاص و دارد مو

 در درد نیتسك تیخاص لیدل نیهم به. گذارد یم

 .(9) است نیرفوم از تر فیضع برابر 10 حدود ترامادول

 و نینورآدرنال بازجذب از یریجلوگ باعث دوم وهله رد

 ناپسیس در را ماده دو نیا غلظت و شود یم نیسروتون

 مانند تیخاص ینوع جادیا باعث امر نیا .برد یم باال

 و شود یم یاریهوش نیهمچن و یضدافسردگ یداروها

 کند، یم تر فعال را کننده مصرف فرد نیرفوم برعكس

 مانند یفیضع حاالت کنندگان مصرف از یبرخ در یحت

 احتمال شده، مشاهده گردان اکستازی ثیرات روانأت

 100 خوردن با. یابد یم کاهش زین یعضالن یگرفتگ

 به ساعت 2 در دارو یخون سطح ،ترامادول گرم یلیم

 خون نیپروتئ به ترامادول %20 حدود. رسد یم حداکثر

 و افتهین رییتغ صورت هب ترامادول %20. شود یم بسته

 از کبد در شده شكسته یها تیمتابول صورت هب آن 60%

. باشد یم ساعت 4-6 دارو عمر مهین. شود یم دفع ادرار راه

 مدت به معموالً درد نیتسك یبرا ترامادول مصرف موارد

 8 هر گرم یلیم 50-100 مقدار به و روز 5 از کمتر

 (.9) شود یم زیتجو ساعت

های آزاد و استرس  کلی، دیابت با ایجاد رادیكال طور  به

ها و  اکسیداتیو منجر به اکسیداسیون لیپیدها، پروتئین

DNA ها ای را در بیضه اً آسیب گستردهشده، متعاقب 

دیابت شیرین تغییرات بافتی . (11، 10) کند ایجاد می

آتروفی  ای را از طریق ایجاد مرگ سلولی آپوپتوزی، بیضه

کاهش  های سمینیفروس، کاهش قطر توبول و توبول

نموده است های سلولی اسپرماتوژنیک ایجاد  مجموعه

و کاهش  ساز مهای اسپر لولهتروفی (، لذا ا13، 12)

ورفولوژیک اختالل در ، نشانه مهای اسپرماتوژنیک سلول

شوند که هدف از این تحقیق  محسوب میاسپرماتوژنز 

دلیل استفاده رایج بین مردان  بررسی اثر ترامادول به

 (.15، 14) سالم و دیابتی بر بافت بیضه بود

توانند  یم های ناشی از دیابت به اندام جنسی آسیب

مثال  یرا مختل کنند؛ برا یابتید مارانیب یسالمت جنس

 ریرا درگ یطیاعصاب مح ستمیس ،یعارضه نوروپات

نعوظ فرد را کاهش  ییتوانا قیطر نیکند و از ا یم

در  یجنس لیم ایکاهش قدرت  ثباع نیدهد. همچن یم

به آلت  یرسان با کاهش خونو  شود یم یابتید زنان

اهش قدرت و ک مردانباعث اختالل نعوظ در  ی،جنس



 

 


 

ظم
کا

ه 
زان

فر
 

ده
زا

 و 
ن

ارا
مك

ه
 

 

60 

حاصل از  یختالالت هورموناشود.  یم زناندر  یجنس

. ثابت شده است گذارند ریثأت یبر قدرت جنس نیز ابتید

 یجنس یها باعث کاهش سطح هورمون ابتید یماریب

 .شود یم زنانو  اندر مرد

اند سطح تستوسترون  نشان داده ایمطالعات در دن شتریب

تر از مردان  نییپا یدار یطور معن به یابتید یدر مردها

 (.7) است یابتیردیغ

 یابتید یها به موشترامادول  زیتجودر مطالعه حاضر 

دار هورمون  یمعن رییروز باعث تغ 35مدت  شده به

نشد و علت  های سالم و دیابتی موش در بدن نیانسول

 کاهش میزان انسولین خون، همان بیماری دیابت بود

 (.3)جدول 

 خون در نیانسول زانیر مد یدار یکاهش معن نیهمچن

نسبت به  یابتیدر گروه داسترپتوزوتوسین  قیاثر تزر

 نیدر مقدار انسول یدار یمعن رییو تغ شدشاهد مشاهده 

 .(3)جدول  دیمشاهده نگرد ترامادول +یابتیدر گروه د

 یابتیدر گروه د تیاسپرماتوس زانیمدر مطالعه حاضر 

ترامادول +یتابیگروه د ( و درB ری)تصوکرد  دایکاهش پ

مشاهده شد  در اسپرماتوسیتدار  یکاهش معن زین

باشد که  دلیل نیتواند به ا ی( که مDو  C ری)تصو

 یها کاهش هورمون تستوسترون در کاهش سلول

 .ثر بوده استؤم یدر گروه درمان تیاسپرماتوس

نسبت  یابتیدر گروه د دیاسپرمات زانیمدر مطالعه حاضر 

( 1جدول )کرد  دایپ یدار یکاهش معنکنترل به گروه 

 ،باشد که بعد از دوران بلوغ لیدل نیتواند به ا یکه م

 کی شوند. هر ینم یمیتقس گونه چیه یسرتول یها سلول

بوده و  گریسلول د 5از  شتریها در تماس با ب سلول نیاز ا

 یسلول جنس 47با  باًیدر مرحله از اسپرماتوژنز تقر

 یطیو مح یسمتوپالیخارج س یها ندآیمرتبطند. فر

شود  یباعث م یجنس یها در سلول یسرتول یها سلول

کند.  دایها حالت مختلط پ سلول یپالسما یکه غشا

اسپرماتوژنز دچار  نیدر ح یسرتول یها سلول نیهمچن

 ؛شوند یخود م یردر هسته و شكل ظاه یمنظم راتییتغ

موجود،  كوژنیگل دویپیکه اندازه آنها، غلظت ل یطور به

ها و  سلول نیا یمیآنز یها، محتوا یکندرتویعمل م

کند  یم رییمربوط به آنها تغ یتوپالسمیس یها استطاله

 یسرتول یها بودن سلول ریعلت درگ به رات،ییتغ نیا (.9)

وجود  به یجنس یها تحوالت در سلول جادیدر پردازش و ا

پاسخ  ییتوانا ی،سرتول یها که در سلول یطور به ؛ندیآ یم

. ابدی یم شیافزا یجنس یها لولس یامدهایبه پ

 یاز غشا یسرتول یها سلول یتوپالسمیس یها استطاله

گسترده  یمولد من یها لوله یتا قسمت مجرا هیپا

و مراحل مختلف مربوط  اشكال ر،یمس نیشود که در ا یم

 نكهیبه تناسب ا (.10) وجود دارند ینسج یها به سلول

ات مستحكم ارتباط ند،یآ یوجود م ها به تیاسپرماتوس

و  ندیآ یوجود م به یسرتول یها سلول نیب یدیجد

 گریكدیآنها از  یدر قسمت جلو یارتباطات مستحكم قبل

به  هیها از بخش پا تیاسپرماتوس بیترت نیبد ؛شوند یباز م

در  نكهیبدون ا ،ابندی یانتقال م یبخش جنب مجرا

. دیوجود آ اختالل به یا ضهیب -یسدخون تیتمام

عمل  یصاف کیصورت  به یسرتول یها لولس توپالسمیس

 نیدهد. ا یمواد اجازه عبور م برخیکند و فقط به  یم

 دیاسپرماتوژنز مف یهستند که برا ییمواد احتماالً آنها

 (.10) باشند یم

در حجم، طول، قطر  یدار یکاهش معن مطالعه حاضردر 

نسبت به شاهد مشاهده شد  یابتیدر گروه د ضهیو وزن ب

دار وزن  یباعث کاهش معن ترامادول روزه 35و مصرف 

های  در تمام گروه ضهیبدن، حجم، طول، قطر و وزن ب

دلیل کاهش هورمون  تجربی نسبت به کنترل شد که به

 (.2)جدول  (11باشد ) تستوسترون می

اثرات سوء بر  ترامادولف رحاضر مص مطالعهتوجه به  با

 یابتیی سالم و هم دها در موشهم نر  یدستگاه تناسل

در  ءغشا دمیدیپها و ا ضهیاثرات با کاهش وزن ب نیدارد. ا

تستوسترون سرم  زانیو کاهش م های سمینی فروس لوله

 .دیمشخص گرد

 عاتیموجب بروز ضا ترامادولمصرف  نیهمچن

 یها لوله ونیهمانند دژنراس ضهیدر ب کیستوپاتولوژیه

 شود که عمدتاً یم ایزا یها ساز و کاهش سلول یمن

مطالعه در  .باشد یلت کاهش هورمون تستوسترون مع به

ها  روز به موش 35از دارو با روش گاواژ به مدت  حاضر

 ،رترید یستیفراهم ز لیدل هکه در روش گاواژ ب داده شد

باشد و نسبت به روش  یروز م 35زمان  نیتر مناسب

در بدن مدت  یدرون صفاق ای یجلدریز قیتزر

 .اردگذ یاثر خود را م یتر یطوالن
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 سهیبه عدم مقا توان یم مطالعه حاضراز نقاط ضعف 

نقاط قوت از ها اشاره کرد.  دیآلكلوئ گریبا دترامادول 

مناسب و روش گاواژ  یتعداد جامعه آمار مطالعه حاضر

چراکه در روش گاواژ داروها با  بود؛پرداخت دارو  یبرا

کنند و روش  یاثر م مالمناسب در بدن اع یفاصله زمان

 باشد. یم مردان نیدر ب یتر جیل و رامتداو
 

 گیری  نتیجه
 زانیدر م یدار یمعن افزایشسبب  ترامادولمصرف 

در گروه استرپتوزوتوسین  قیاثر تزر خون در نیانسول

ترامادول  زیتجو همچنیننسبت به شاهد نشد.  یابتید

 رییروز باعث تغ 35 مدت شده به یابتید یها به موش

نگردید و سبب در بدن  نیدار هورمون انسول یمعن

ساز شد، لذا  های اسپرم کاهش و تخریب رده سلول

استفاده در افزایش طول رابطه  قصدمصرف ترامادول به 

با توجه به نتایج این پژوهش  و کیفیت رابطه جنسی،

به دلیل  برای بیماران دیابتی که قصد فرزندآوری دارند

، های بافتی بیضه کاهش هورمون تستوسترون و آسیب

 .گردد توصیه نمی
  

 دانی تشكر و قدر
وسیله از تمام افرادی که در این پروژه ما را از  بدین

 .شود دانش خود بهرمند کردند، تشكر و قدردانی می
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